
VEDTEKTER FOR OSLO JEGER- OG FISKERFORENING 

(Tidligere norsk jeger- og fiskerforening stiftet 10.2.1871) 

§ 1 Oslo Jeger- og Fiskerforening er en lokal forening tilsluttet Norges Jeger- 
og Fiskerforbund (NJFF), som skal ivareta medlemmenes interesse for jakt
og fiske og vilt- og fiskeforvaltning samt friluftsliv. Foreningen skal arbeide for
sikring og utvikling av naturens produksjonsevne og legge til rette for en bærekraftig høsting 
av vilt- og fiskeressursene. Det skal legges vekt på etikk og dyktighet i utøvelsen av jakt og 
fiske og foreningen skal stå for opplæring for å oppnå dette.

§ 2 Alle som er interessert i foreningens formål og tilbud kan bli medlem. Medlemmene 
deles inn i de til enhver tid gjeldende kategorier i NJFF. Alle medlemmer over 18 år har 
stemmerett på generalforsamlingen.

§ 3 Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen for ett år ad gangen. Vedtaket 
meddeles NJFF skriftlig innen 1. september. Den som ikke har betalt kontingenten før 
generalforsamlingen avholdes, taper sine rettigheter. Et medlem som ønsker å avslutte sitt 
medlemskap, skal meddele dette skriftlig til NJFF innen 1. september året før 
medlemskapet skal opphøre.

§ 4 Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivningen, eller på annen 
måte skader foreningen, kan suspenderes av styret for en begrenset periode. I alvorlige 
saker kan et medlem ekskluderes av styret. Et medlem som er suspendert eller ekskludert 
kan legge sin sak frem for generalforsamlingen, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall.

§ 5 Foreningens ledende organer er generalforsamlingen, ekstraordinær generalforsamling 
og styret. Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av mars hvert år og innkalling 
skjer skriftlig til hvert enkelt medlem med minst en måneds varsel. Ekstraordinær 
generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller det forlanges av minst 50 
medlemmer. Styret sørger for innkallingen og i denne skal fremgå de saker som skal 
behandles. Kun saker nevnt i innkallingen kan avgjøres av generalforsamlingen. Et medlem 
har rett til å få behandlet en sak under generalforsamlingen, dersom den meldes skriftlig til 
styret innen utgangen av januar måned.

Revidert sist på generalforsamling 21.3.2019 



§ 6 På generalforsamlingen skal følgende behandles:

1.  Konstituering (godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden)
2.  Årsmelding fra siste kalenderår
3.  Revidert regnskap fra siste kalenderår
4.  Saker som styret har oppført på dagsorden
5. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

7. Foreningens kontingentandel 
8 .Styrets Honorar
6. Styrets forslag til budsjett
8. Valg av styre i henhold til §9
9. Valg av styremedlem til Trygve Gotaas Fond
10. Valg av valgkomite med 3 medlemmer og 2 vararepresentanter
11. Utdeling av hederstegn og øresmedlemskap.

§ 7 Saker på generalforsamlingen avgjøres ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt. 
Stemme avgis ved personlig fremmøte og ingen tilstedeværende har mer enn en stemme. Styrets 
medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder årsberetning, regnskap og budsjett. Ved 
stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. 
Dersom det foreligger flere forslag og noen krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Inntil to 
representanter fra NJFF sentralt eller fylkeslag har rett til å delta med talerett på 
generalforsamlingen.

§ 8 Forslag til vedtektsendringer kan bare behandles på ordinær generalforsamling og 
endringsforslag krever 2/3 flertall på generalforsamlingen for å bli vedtatt. Utmelding av 
NJFF krever 2/3 flertall på to påfølgende ordinære generalforsamlinger og gjøres ved lovlig 
vedtak gjeldende fra første årsskifte. NJFF varsles straks om vedtaket.

§ 9 Foreningen ledes av det av generalforsamlingen valgte styre, bestående av leder og 4 
medlemmer. Leder velges ved særskilt valg for ett år, mens styrets medlemmer velges for 
to år, slik at 2 styremedlemmer trer ut hvert år. 2 vararepresentanter til styret velges for ett 
år. Styret velger selv sin nestleder. Styremøte holdes når lederen bestemmer, eller når det 
kreves av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 
minst 2 styremedlemmer er til stede. Ved likt stemmetall, anses forslag forkastet. Det skal 
føres protokoll over forhandlingene.

§ 10 Styret ansetter sekretær som forestår foreningens daglige drift i pakt med instruks og 
godtgjørelse fastsatt av styret. Styret skal verne om foreningens interesser, arbeide for å 
fremme formålene i § 1, forvalte midlene og håndheve foreningens vedtekter.
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§ 11 Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres enten av to 
revisorer valgt av generalforsamlingen eller av ekstern revisor.

§ 12 Dersom det foreligger grunngitt forslag om oppløsning av foreningen, skal styret 
forberede dette. Endelig vedtak krever 2/3 flertall av stemmene under to på hverandre 
følgende ordinære generalforsamlinger. Dersom oppløsning vedtas, skal foreningens 
midler overlates NJFF til fremme av foreningens formål i Oslo-området.
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